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Het laatste Sobri-nieuws is te vinden op www.vltcsobri.nl en de KNLTB Clubapp
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld het via info@vltcsobri.nl

CORONA-UPDATE
Stapsgewijs worden de speelmogelijkheden op
Tennispark Vreugd & Rust steeds meer vergroot. Dat
kan mede dankzij jullie medewerking – waarvoor veel
dank! Na de hervatting van de tennislessen en
heropening voor junioren en senioren, zullen we nu
ook de verenigingsactiviteiten weer opstarten.
In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over de
verenigingsactiviteiten die we willen hervatten en
organiseren, zoals rackettrekken, een interne competitie en de
clubkampioenschappen. Daarbij zijn aanpassingen gedaan ten opzichte van
de eerder opgestelde activiteitenagenda vanwege Corona.
I.v.m. Corona, gaan we nog even door met het digitaal afhangen op het park
conform de eerder rondgestuurde richtlijnen (afhangtijd van een uur,
startend op het volle uur). Daarnaast is het vanaf 1 juli weer mogelijk om
introducees mee te nemen naar Tennispark Vreugd & Rust.
Alle plannen zijn uiteraard onder Coronatechnisch voorbehoud. Houd de
website van Sobri en het Park in de gaten voor nadere berichtgeving.
ADRES GETOOND BIJ AFHANGEN IN PMS
Bij het maken van een baanreservering op de site en via de app van
PlanMySport wordt – onbedoeld – de straatnaam zichtbaar van de
tennispartner(s) waarvoor een reservering wordt gemaakt. Dit kan voor
sommige leden op bezwaren stuiten vanwege privacyoverwegingen. We
hebben dit aangekaart bij het Park. Gelukkig is het nu mogelijk om op
verzoek de vermelding van de adresgegevens achterwege te laten. Je kunt
dit aangeven via een mail aan ledenadm@vltcsobri.nl. Helaas is het niet
mogelijk om de vermelding automatisch voor alle leden te verwijderen.
HERSTARTTOERNOOI MET TVR: 11 JULI
Het succesvolle Vreugd & Rust Bitterballentoernooi op 23 januari vraagt om
een vervolg. Zeker nu we na zo’n lange weer de baan op mogen! Op
zaterdag 11 juli zal een “herstarttoernooi” met TVR worden georganiseerd.
We spelen dubbels, waarbij spelers van TVR en Sobri zo veel mogelijk door
elkaar worden gehusseld. Je wordt ingedeeld op speelsterkte. Gelet op de
verwachte drukte plannen we twee rondes:
- Ronde 1 van 13.00 tot 15.00 uur
- Ronde 2 van 15.30 tot 17.30 uur.
Aanmelden kan uiterlijk 5 juli via activiteiten@vltcsobri.nl. Je kunt je voor
een van deze rondes opgeven of “geen voorkeur” aangeven. Uiteraard hopen
we op een grote opkomst en goed tennisweer!
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HERVATTING RACKETTREKKEN VANAF 1 JULI
Vanaf 1 juli wordt het rackettrekken hervat.
Hiervoor gelden wel bijzondere regels,
omdat de gebruikelijke formule (at random
verzamelen en spelen) niet coronaproof is.
Sobrianen die deel willen nemen aan het
rackettrekken dienen zich uiterlijk 24 uur
van te voren aan te melden. Via loting
wordt bepaald welke leden kunnen spelen
en op welke baan zij kunnen spelen.
Rackettrekken kan op de volgende tijden:
- maandag 9-11 uur (3 banen)
- woensdag 19-21 uur (4 banen met TVR)
- donderdag 15-17 uur (2 banen)
Op woensdagavond zal het rackettrekken van Sobri en TVR worden
gecombineerd.
Voor overige Sobri-leden is er op maandagochtend tot 11.00 uur geen
gelegenheid om banen te reserveren. Op woensdagavond is er beperkte
gelegenheid is om banen te reserveren.
Aanmelden kan via:
- Frits de Cock Buning: fwdecb@ziggo.nl (voor rackettrekken op maandag)
- Marion Stein: marion.stein@planet.nl (voor woensdag en donderdag)
Frits en Marion beheren ook de maillijst voor de reguliere rackettrekkers.
Neem contact met hen op als je deze mailing wilt ontvangen.
Na aanmelding en loting ontvang je vooraf een rooster met de indeling. Veel
speelplezier gewenst!
SAVE-THE-DATE: CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2-6 SEPTEMBER 2020
De bekers zijn weer uit het stof gehaald en de namen van de Kampioenen
van 2019 worden momenteel in de bekers gegraveerd. Hoog tijd dus voor
een nieuwe editie van de Sobri clubkampioenschappen. We spelen dit jaar
alleen dubbels en gemengd dubbels, omdat er de afgelopen jaren te weinig
animo was voor single kampioenschappen. Deze zullen plaatsvinden van 2-6
september. Zet deze data dus vast in de agenda. Nadere informatie volgt zo
snel mogelijk!
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LANDELIJKE ACTIE “BALLETJE SLAAN?”
Sobri doet mee aan de actie "Balletje Slaan?";
een initiatief van Robin Haase. Het doel van
deze landelijke actie is om zoveel mogelijk
mensen de baan op te krijgen die: onvoldoende
actief zijn, altijd al een balletje wilden slaan,
tennis weer willen oppakken of hun eigen sport
nog niet mogen beoefenen als gevolg van
coronamaatregelen. Via deze actie worden latente en nieuwe tennissers
gekoppeld aan tennisverenigingen. Zo kunnen zij op een laagdrempelige en
vrijblijvende wijze (al dan niet opnieuw) kennismaken met de tennissport.
Doe jij ook mee? Attendeer vrienden, buren en collega’s op deze actie. We
zoeken ook vrijwilligers die met nieuwe leden een balletje willen slaan en zo
ambassadeurs willen zijn van Sobri en de tennissport. Je kunt je aanmelden
via info@vltcsobri.nl.
SOBRI ZOMERSOOS
Baal je over het annuleren van de Voorjaarscompetitie? Wil je toch nog
vriendschappelijke wedstrijden spelen deze zomer? Geef je dan op voor de
vernieuwde
interne
competitie
(enkel
én
dubbel)! Iedereen
kan
meedoen, ongeacht je speelsterkte.
Hoe werkt het?
- De competitieronde loopt van 1 jul t/m 31 aug (9 weken)
- Je komt in een poultje met 4 tegenstanders van jouw niveau
- Je speelt 1 wedstrijd tegen iedere tegenstander
- Je bepaalt onderling wanneer je speelt, dus je speelt wanneer het jou
uitkomt!
Hoe geef ik me op?
-

-

Download de Scala Sports app (download link: iOS of Android)
Ga naar Competities
Zoek en geef je op voor de competitie(s):
o Sobri – Enkel
o Sobri - Dubbel (DD/HD/GD)
Voor dubbel: beide spelers moeten de app hebben, 1 speler meldt het
team aan

De organisatie loopt via Scala Sports, die samenwerken met de KNLTB om
meer mensen meer te laten spelen. Voor vragen kun je altijd terecht bij
service@scalasports.com.
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KNLTB COMPETITIE 2020
I.v.m. COVID-19 wordt in 2020 slechts een competitie gespeeld. In plaats
van de gebruikelijke voorjaars-, zomeravond- en najaarscompetitie wordt de
KNLTB-competitie in 7 weken in dit najaar gespeeld, te weten tussen 7
september en 25 oktober. De spelregels worden i.v.m. COVID-19 aangepast:
zo worden de regels bij slechte weersomstandigheden versoepeld en geldt
voor alle avondcompetities dat er op tijd wordt gespeeld. De wedstrijden
duren een uur en er wordt doorgeteld. Voor alle wedstrijden overdag geldt
verkort spelen. Klik hier voor meer informatie.
Voor deze competitie dienen alle teams opnieuw te worden aangemeld.
Aanmelding voor de voorjaarscompetitie betekent dus niet dat je
automatisch meespeelt in het najaar. De technische commissie van Sobri zal
op korte termijn contact opnemen met alle captains van de bekende
competitieteams. Heb je nog niet eerder meegedaan, maar wil je dat wel
graag? Stuur vóór 20 juni een mail naar competitie@vltcsobri.nl.
STEUN DE CLUB, KOOP EEN BLIK!
In verband met de annulering van de KNLTB voorjaars- en
zomeravondcompetitie, hebben wij tennisballen in de
aanbieding. De ballen die wij voor de competitie nodig
hadden, waren namelijk al besteld. Een deel van de levering
hebben we uit kunnen stellen in overleg met Sport2000.
Gezien de corona-crisis willen we de levering liever niet
annuleren waardoor Sport2000 de nodige omzet zou
missen. Als alternatief, bieden we de ballen daarom nu ter verkoop aan.
Het betreft een blik met 4 Wilson US OPEN ballen. De kwaliteit van de ballen
worden – ongeopend – voor 2,5 jaar gegarandeerd. De prijs voor Sobri-leden
is € 6,65 per blik en bij afname van twee blikken of meer € 6,50 per blik.
Hoe te bestellen, te betalen en af te halen?
1. Stuur een e-mail naar competitie@vltcsobri.nl met je naam en het aantal
blikken dat je wilt bestellen.
2. Maak het totaal bedrag van je bestelling over op rekeningnummer
NL10INGB0000518111 t.n.v. VLTC Sobri.
3. De bestelling kan worden opgehaald bij Willem Ultee (Laan van
Oostenburg 14, tel: 06-51291297).
COMPENSATIE CONTRIBUTIES I.V.M. COVID-19
Door de Corona-crisis hebben alle Sobri-leden een aantal weken niet kunnen
spelen. We zijn in gesprek met de pachter om leden hiervoor te
compenseren. We laten dit zo snel mogelijk weten. Hou de website in de
gaten!

5

MELD JE AAN VOOR DE SOBRI-APP
Ben je een nieuw lid en zoek je een tennismaatje? Wil je
een keer met iemand anders een balletje slaan of zoek
je een vierde om de dubbel compleet te maken? Geef je
dan nu op voor de Sobri WhatsApp groep. Via de
WhatsApp kun je onder vermelding van je speelsterkte
een oproep plaatsen en zo in contact komen met andere
Sobrianen. Andere leden kunnen via een privé-bericht
reageren. De groep is alleen toegankelijk voor Sobrileden. Meld je aan via info@vltcsobri.nl.
IN MEMORIAM: THIEU PETERS
Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Thieu Peters
(1939). Thieu was van 1984 tot 1991 voorzitter van Sobri. Hij heeft zich
onder andere ingezet voor ledenwerving: het aantal ging van 220 naar 330.
UPDATE KNLTB WEDSTRIJDEN
Helaas is het jaarlijkse toernooi van
Tennispark Vreugd & Rust, het C&D
Open, geannuleerd. Hetzelfde geldt voor
alle andere KNLTB toernooien tot 2
augustus. Eind juni besluit de KNLTB of toernooien na 2 augustus door
kunnen gaan.
GROOT BAANONDERHOUD
Op maandag 18 mei heeft groot baanonderhoud plaatsgevonden. De banen
liggen er weer keurig bij. Heb je een klacht of opmerking over het park? Laat
het weten via info@vltcsobri.nl.
WINNAAR SOBRI LADDERCOMPETITIE WINTER 2019
Helaas kreeg de Sobri laddercompetitie
door de
sluiting van het park i.v.m. COVID-19 niet de
zinderende eindstrijd die het had verdiend. Toch
willen we de uiteindelijke winnaars graag in het
zonnetje zetten: Renske Teunen voor de enkelladder
en Margot Brouwer & Piet Paridon voor de
dubbelladder. Naast de eeuwige roem, krijgen de winnaars ook allemaal een
presentje in de vorm van een prachtig blik tennisballen.
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PARK V&R GETEKEND
Na 2 jaar onderhandelen is op 5 april 2020 de samenwerkingsovereenkomst
tussen Sobri en Park Vreugd & Rust ondertekend. De overeenkomst geldt tot
eind 2024. We kijken uit naar een goede samenwerking met Tennispark
Vreugd & Rust voor de komende vijf jaar!

CLUBANALYTICS
Hoe staat Sobri er in 2020 voor? Het ledenaantal is iets gedaald ten opzichte
van 2019; al hebben we inmiddels weer wat nieuwe leden mogen
verwelkomen.

Ten opzichte van andere tennisverenigingen in Den Haag en omstreken
(referentiegroep in grijs) heeft Sobri minder jeugdleden en iets mee leden in
de leeftijdscategorieën 45 t/m 54 en 65 t/m 74. Uitstroom vindt vooral plaats
in de eerste twee jaar van lidmaatschap of na een langdurig lidmaatschap.
Bij Sobri ligt de uitstroom na 2 of 3 jaar iets hoger dan in de referentiegroep.
Gaan we mee aan de slag!
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SOBRI LUSTRUM 2021
In aanloop van ons 90-jarig bestaan, delen we vanaf nu in iedere nieuwsbrief
een weetje over Sobri. We zoeken nog vrijwilligers voor de lustrum
commissie. Doe je mee? Meld je aan via info@vltcsobri.nl
Wist je dat…

VLTC Sobri in 1931 werd opgericht? Daarvoor was er wel al vanaf ongeveer 1885
een Voorburgse lawn tennis club geweest: een vriendenclub die een baan
bespeelde op een van de landgoederen langs de Vliet.
Met veel dank aan Ton de Bueger voor zijn uitgebreide onderzoek naar de
geschiedenis van Sobri!

8

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

TENNISKIDS- EN JUNIORENCOMPETITIE
De jeugdcompetitite gaat in het najaar weer van start! Check de website
voor de spelregels en speeldata. We hopen dat alle kinderen die dit voorjaar
eigenlijk zouden meedoen aan de competitie zich wederom inschrijven. Heb
je nog geen team en overweeg je competitie te spelen? Geef je op via
jeugdcommissie@vltcsobri.nl. We kijken dan of we je in een bestaand team
kunnen plaatsen. Wil je niet elke week meedoen, maar wel invallen dan
horen we het ook graag. We hebben regelmatig invallers nodig bij de
jeugdteams.
WEDSTRIJDAGENDA JUNIOREN
Gezien de kleinere schema’s bij de
Junioren
Tour
toernooien
is
de
verwachting dat hier wellicht eerder mee
kan worden gestart dan met overige
toernooien (senioren), namelijk vanaf 20
juli. De KNLTB besluit half juni over een eventuele hervatting van de
jeugdtoernooien vanaf 20 juli. Kijk op de KNLTB Wedstrijdagenda voor data.
JEUGD APPS
Er zijn appgroepen gecreëerd om de jeugd van Sobri en TVR elkaar makkelijk
te laten vinden voor een tennisafspraak. Er zijn op dit moment appgroepen
voor spelers met niveau Oranje, Groen en Geel. Wil je ook opgenomen
worden in de appgroep, stuur dan je naam, je 06-nummer, je leeftijd en
jouw niveau naar jeugdcommissie@vltcsobri.nl.
SOBRI JEUGDDAG
De jeugdcommissie zal op korte termijn een jeugddag
organiseren. Alle jeugdleden van Sobri en TVR (met
niveau Rood, Oranje/Groen en Geel kunnen dan korte
wedstrijdjes spelen. Meer info over deze jeugddag
volgt, dus hou de communicatie op de website goed in
de gaten.
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NIEUWS VAN PARK VREUGD EN RUST

HEROPENING TERRAS
Tennispark Vreugd & Rust streeft er naar om het terras op maandag 15 juni
weer te gaan heropenen. Het park is vooralsnog in afwachting van een
laatste inspectie en het aanleg van waterleiding in de buitenkeuken. Het ziet
er naar uit dat dit in de week van 8 juni zal worden gerealiseerd, waarna het
terras op maandag 15 juni weer kan worden heropend.
Bij gebruikname van het terras gelden de volgende corona maatregelen:
- Reserveren is verplicht. U dient uw plekje op het terras minimaal 1 uur
vooraf te reserveren via een berichtje aan 06-39623771 (Alesia) met
naam, tijd en aantal personen. Elke reservering kan alleen door gaan als
deze ook wordt bevestigd.
- De openingstijden van het terras zijn van 9.00 tot 22.00u. Als er geen
reserveringen zijn; is het terras gesloten.
- De 1,5 meter moet worden gerespecteerd. Alle zitjes, krukken en stoelen
zullen op 1,5m afstand worden gezet. Leden van een huishouden hoeven
zich hier niet aan te houden.
- De voorkeur gaat uit naar betaling per pin.
Vanwege de voortgaande verbouwing is betaling met je KNLTB-pas of
gebruik maken van de 10% korting niet mogelijk om technische redenen. Dit
geldt tot uiterlijk 15 juli 2020. Daarnaast is nog niet alle apparatuur
operationeel. Het horeca-aanbod is hierdoor tot nader order beperkt.
MOESTUIN
Er komt er een nieuwe maatschappelijke toevoeging op het park. Alesia heeft
een maatschappelijke moestuin opgezet. Zodra het kan, zullen wij ook de
jeugd van Sobri en TVR alsmede de jeugd van het Huygens Kwartier gaan
uitnodigen om een handje te komen helpen, tenminste voor wie dat wilt. Zij
zullen op speelse wijze mee
kunnen doen aan het planten,
zaaien en onderhouden van dit
kleine eco systeem dat enerzijds
het
restaurant
van
gezonde
producten moet gaan voorzien
terwijl anderzijds de deelnemende
kinderen
hun
eigen
geteelde
groenten mee naar huis kunnen
nemen om deze ook thuis te
kunnen laten proeven.
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VERBOUWING RESTAURANT EN KLEEDRUIMTES
Zoals iedereen heeft kunnen zien op het park, krijgt de horeca momenteel
een volledige facelift. Het clubhuis zal in het vervolg door het leven gaan als
Urban Bistro. De Bistro zal over een duurzame houtskool buitenkeuken
beschikken alsmede een moderne binnenkeuken. De restaurantruimte zal
vergroot worden.
De verbouwing zal zeker tot minimaal 2 juli
duren. Binnen zitten is dan ook helaas niet
mogelijk. Het park streeft er naar tussen 2 juli en
1 september een softe opening te hebben. Voor
de officiële heropening van het nieuwe restaurant
met alle feestelijkheden van dien zal – mits
corona-technisch verantwoord – een geschikt
moment worden gezocht tussen 1 september en
1 november.
De nieuwe douches, toiletten en kleedkamers zijn
inmiddels helemaal afgerond en klaar voor
gebruik. Ze zijn prachtig geworden!
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